IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (keutamaan kepada rakyat
Negeri
Terengganu) yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi
kekosongan jawatan di Yayasan Terengganu seperti berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JAWATAN/GRED
KEKOSONGAN
TARAF JAWATAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JADUAL GAJI

:
:
:
:
:
:

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29
1
Contract of Service
Sistem Maklumat
Pelaksana
Gaji Minimum

Gaji Maksimum

Kenaikan
Gaji Tahunan

RM1,549.00

RM5,684.00

RM145.00

*Tertakluk kepada perubahan Skim Perkhidmatan serta pindaan dari semasa ke semasa.

7. SYARAT LANTIKAN

:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia dan keutamaan bagi rakyat Negeri Terengganu sahaja.
(b) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan mempunyai:(c) (i) Sijil dalam bidang teknologi maklumat, prosesan data atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf
oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29 : RM1,549.00); atau
(ii) Diploma dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29 : RM1,855.00);
(d) keutamaan kepada calon-calon yang mempunyai latar belakang dalam bidang Sains Komputer.
8. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang- kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa
Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan.

9.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN :
Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred FA29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa
Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

10.

PERGERAKAN GAJI :
Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan /Perkhidmatan
yang berkenaan.

11.

DESKRIPSI TUGAS :
Bertanggungjawab membangun program baru untuk sesuatu sistem gunaan komputer, memperkembangkan
sistem komputer yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa, penyelenggaraan sistem dan
memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pihak pengguna.

12.

CARA MEMOHON :
13.1

Permohonan hendaklah dibuat secara ONLINE SAHAJA dengan menggunakan pautan
https://ytklik.terengganu.gov.my . Kegagalan memuat naik dokumen boleh menyebabkan
permohonan tidak lengkap/ditolak serta terbatal. Pemohon diminta terlebih dahulu membaca syarat
dan maklumat jawatan yang dipohon.

13.2

Permohonan yang diterima daripada calon-calon yang tidak memenuhi kelayakan yang disyaratkan
dalam iklan ini tidak akan dipertimbangkan. Keputusan pemilihan calon oleh Yayasan Terengganu
adalah muktamad.

13.3

Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.
Permohonan yang dikemukan selepas tarikh tutup iklan tidak akan diproses.

13.4

Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan,
hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

13.5

Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel : upjwtn@yt.gov.my

13.

TARIKH BUKA PERMOHONAN

: 22 SEPTEMBER 2022 (Khamis)

14.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

: 28 SEPTEMBER 2022 (Rabu)

